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Resumo 

Com este trabalho pretendo contribuir para os estudos curriculares sobre o ensino de geografia 
visando à discussão da disciplina como produção discursiva. Como preocupação central a este 
texto, proponho questionamentos às versões epistemológica e sócio-histórica crítica sobre os 
processos de constituição e manutenção da disciplina em foco, chamando a atenção para o modo 
como é definida em sua origem e funcionamento. Para isto, em um primeiro momento, focalizo o 
que aqui chamo de perspectiva epistemológica, sustentada por trabalhos normalmente associados ao 
âmbito do que se convencionou chamar por História do Pensamento Geográfico (HPG). Nesse 
sentido, recorro a diferentes estudos do campo com vistas aos argumentos que tendem a respaldar 
uma perspectiva evolutiva epistemológica à ciência geográfica e, em decorrência dela, ao 
surgimento da disciplina escolar. Em um segundo momento do texto, focalizo as investigações de 
Ivor Goodson sobre a História das Disciplinas Escolares (HDE) que, a partir de referenciais 
sociológicos e históricos, critica as leituras cientificistas e hierarquizantes sobre o processo de 
construção e promoção das disciplinas escolar e acadêmico-científica. O autor atribui à militância 
dos praticantes disciplinares o dinamismo às políticas de currículo para a disciplina escolar. A partir 
das ponderações sobre estas distintas leituras, introduzo em uma terceira seção do texto argumentos 
sobre o modo como a disciplina, em diferentes abordagens teóricas, é pensada como condicionada 
por uma leitura estrutural, seja ela filosófica ou sócio-crítica, e tem seu funcionamento restrito a 
dinamismos internos ao campo disciplinar que, por sua vez, é mobilizado por sujeitos conscientes 
de demandas estáveis. Coloco em perspectiva a oportunidade de pensarmos a constituição e 
manutenção discursiva do nome disciplinar como movimentos contextuais de resposta a um 
contexto social mais amplo. Como via interpretativa, me aproprio de referenciais pós-estruturais e 
pós-fundacionais da Teoria do Discurso, de Ernesto Laclau, e do pensamento da Desconstrução, de 
Jacques Derrida. Concluo defendendo a possibilidade de construção de outras leituras sobre a 
história da disciplina geografia. Nesse movimento, proponho a instabilização das tentativas de 
estruturação dos dinamismos disciplinares que as perspectivas da HPG e da HDE, apesar das 
diferenças entre si, tendem a imputar sobre o campo discursivo da geografia.  

Palavras-chave: Políticas de Currículo; Ensino de Geografia; Teoria do Discurso; História das 
Disciplinas Escolares. 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 
  

Inicio este texto tomando como emblemáticas as preocupações e indícios colocados por 
Horácio Capel (1981) e Ivor Goodson (1993; 1985; 1997), respectivamente, pesquisadores dos 
campos da Geografia e do Currículo, cujos trabalhos, em razão do cenário que me interessa 
construir aqui, se entrecruzam ao focalizarem os movimentos políticos que levaram à ascensão 
social da disciplina Geografia. Refiro-me ao processo de academicização da disciplina como parte 
de um trabalho de “ascensão social”, um movimento importante para a Geografia, assim como as 
lutas travadas pela sua defesa como disciplina acadêmica e/ou científica (através das discussões 
sobre a definição de seu objeto e conceitos), que contribuíram para que permanecesse até a 
atualidade como “nome” associado a um conjunto de conhecimentos validados. 

 Através dos trabalhos de Capel (1981) e de Goodson (1993; 1995; 1997), considero ser 
possível argumentar que a sustentação de todo um movimento de ascensão da Geografia se deve a 
três aspectos articulados: primeiro, o ensino secundário da Geografia que, inicialmente1, ocorria de 
modo marginal e contava com grande apelo popular, por conta de seu caráter informativo sobre o 
mundo, em diferentes países europeus; e, posteriormente, em função de motivações hoje criticáveis, 
passou a ser enfatizada gradativamente como disciplina fundamental à mobilização de projetos de 
nação/projetos imperialistas (LACOSTE, 2006; CAPEL, 1981; GOODSON, 1993). O segundo 
aspecto, associado ao primeiro, foi a demanda editorial pela formulação de manuais didáticos mais 
consistentes para dar suporte aos professores, sem formação específica em Geografia à época, na 
ministração de suas aulas. O terceiro aspecto, intimamente relacionado aos dois anteriores, incidiu 
na produção da necessidade de formação acadêmica de professores de Geografia, o que em alguns 
países ocorreu junto com a formação em História. 

 Apoiado nos autores mencionados, considero que a partir destes três aspectos iniciou-se um 
movimento de ascensão acadêmica apoiado, majoritariamente, na perspectiva de que em razão de 
sua importância social, contemporaneamente definida, a disciplina não poderia ser ensinada por 
qualquer profissional, mas urgia a formação de professores diplomados pelas universidades e/ou 
demais centros de formação docente (CAPEL, 1981). Desta forma, o dinamismo que revestiu a 
projeção acadêmico-científica da Geografia foi justificado por demandas de escolarização. 
Demandas que garantiram argumentos plausíveis para a abertura de cátedras e, portanto, 
oportunidades a profissionais que, para Capel (1981), em muito, chegaram à Geografia por questões 
contingenciais2. Demandas que trouxeram mudanças e, segundo Goodson (1993), conferiram status 
e segurança social à Geografia. Por outro lado, por ter passado a ser coordenada academicamente, 
sofreu significativas mudanças em sua regulamentação, o que levou à perda do apelo e adesão 
popular que possuía quando era uma mera disciplina escolar sem respaldo universitário. 

 A ascensão à condição acadêmica teve por caracterização a construção de um centro 
reconhecível para a disciplina, passando a ter autoridades profissionais e corpo de conteúdos e 
discussões consideradas caras à Geografia (CAPEL, 1981; GOODSON, 1993). Com estas 
mudanças, um conjunto de rótulos e novas preocupações passaram a definir uma tentativa de 
construção corporativa e epistemológica da e na Geografia. Segundo Goodson (1993), com tais 
mudanças, a disciplina passou de uma importância inicial legada pela capacidade de responder a 
anseios populares, porém com baixo prestígio, para, gradativamente, ascender à condição 
universitária, perdendo, por outro lado, uma capacidade de se fazer contextual e atenta às demandas 
locais das escolas. 
                                                           
1 Segundo Capel (1981), os movimentos que oportunizaram o início do ensino de Geografia nas escolas datam de 
meados do século XIX. 
2 Para maior detalhamento sobre a vinda de profissionais de outros campos do conhecimento, tais como a Botânica, a 
História e a Geologia, ver Capel (1981). 



 

 Dessa breve e, portanto, negligente leitura3, interessa pinçar, em concordância com Goodson 
(1993), que a ascensão acadêmica da Geografia não culminou na projeção da disciplina escolar à 
mesma posição. Ao contrário, concordo com o autor ao conceber que as disciplinas escolar e 
acadêmica são entidades distintas, com estrutura, funcionamento, profissionais e finalidades sociais 
diferentes. Cabe, no entanto, ressaltar que discursivamente as produções escolares tendem a se 
associar às produções acadêmicas em busca de status, recursos e territorialização curricular/social 
(GOODSON, 1993; 1995; 1997). 

 Embora tenha interposições a que me dedicarei mais adiante neste texto, coloco que, se 
concordando com Goodson (1993) e Capel (1981), dentre possibilidades interpretativas sobre a 
disciplina Geografia, é possível conceber que todo o seu movimento rumo a uma apoteose 
acadêmico-científica se deve à ancoragem proporcionada pela difusão social como disciplina 
escolar. Nesse sentido, temos, em linhas gerais, um cenário em que a disciplina escolar oportunizou 
a constituição da disciplina acadêmica, que, por sua vez, e em razão de nossa tradição moderna de 
hierarquização do conhecimento, passou a ser interpretada como possuidora de corpo de 
conhecimentos respaldado socialmente e, assim, a ser referencial para a Geografia escolar. 

 Em razão desta hegemonia do conhecimento acadêmico, temos sentidos que favorecem a 
leitura de que o escolar está subordinado ao acadêmico, é uma derivação dele. Tal leitura não é 
recente, nem exclusiva à Geografia, mas circula em seu campo discursivo com frequência, sendo 
recorrente a defesa de que o conhecimento escolar deve ser avalizado, autorizado, academicamente, 
como é defendido em documentos oficiais de grande circulação, como os Parâmetros e as 
Orientações Curriculares Nacionais4 (BRASIL, 1999; 2006). 

 Tal leitura, marcada por diferentes trabalhos produtores de sentidos para o ensino da 
Geografia, viabiliza o que aqui chamo de perspectiva epistemológica. Não tenho por objetivo 
atribuir tal adjetivação somente ao conhecimento científico e acadêmico, pois penso que o que é 
produzido no cotidiano das escolas também é uma epistemologia, mas como forma de já introduzir 
crítica à suposição de que só uma pretensa verdade epistemológica, circunscrita à produção 
acadêmico-científica, é capaz de orientar e julgar a produção do conhecimento escolar, a esta altura, 
lido como um produto da ciência para fins de difusão social/educacional. 

 É a esta visão que me volto a partir daqui, em um primeiro trecho, para, em seguida, 
focalizar as possibilidades que os trabalhos críticos de Goodson (1993) trazem para este cenário. 
Por fim, abordarei oportunidades interpretativas de inspiração pós-estrutural com vistas a pensar a 
disciplina nos termos de uma produção discursiva. Minha pretensão aqui, portanto, é contribuir para 
os estudos curriculares sobre o ensino de geografia, visando à discussão da disciplina como 
produção que, para além de determinada marcação cientificista e, posteriormente, sócio-crítica 
estrutural, pode ser pensada como mobilizada pela articulação de sentidos em torno do nome 
Geografia. 

 

Uma “Epistemologia” da Geografia 
  

                                                           
3 Por não ser um texto dedicado a uma discussão sobre História do Pensamento Geográfico, neste trabalho utilizo de 
matizes desse ramo do saber para resgatar argumentos caros a este texto, reconhecendo que, como toda 
apropriação, consiste em uma violência para com discussões mais profundas. 
4 Apesar de considerar tais produções oficiais criticáveis em suas projeções, como tenho desenvolvido em outro texto 
(COSTA, 2009), julgo tais espaços como emblemáticos de articulações políticas que, mesmo não sendo a totalidade da 
política ou sua verdade última, não devem ser negligenciados como amostragens de movimentos mais amplos e, 
portanto, não é interessante eufemizá-los em sua capacidade de produzir sentidos para o campo do ensino da 
Geografia. 



 Como já sinalizado, em diferentes trabalhos Goodson (1993; 1997) assinala o quão são 
distintas as disciplinas escolar, acadêmica e científica, tanto no que toca as suas configurações e 
funcionamento, quanto em relação às suas finalidades sociais. Tal perspectiva nos remete à leitura 
possível de que se não são a mesma coisa, mas operam tão somente sob um mesmo nome 
(Geografia), não soa interessante uma coordenação funcional nos mesmos termos ou a suposição de 
que aquilo que é fundamental para a reprodução de uma disciplina acadêmica também o é para a 
escolar. Acrescento a esta argumentação a disparidade no modo como se organizam as 
universidades, centros de pesquisa científica e as escolas, além, é claro, do perfil5 profissional de 
indivíduos que atuam nesses espaços, do tempo e recursos que possuem para o desenvolvimento de 
suas atividades, e do distanciamento de suas problemáticas profissionais. 

No entanto, segundo Goodson (1993; 1997), em razão da hierarquização social do 
conhecimento, há uma tendência de aproximação da disciplina escolar à acadêmica, uma vez que o 
conhecimento acadêmico-científico goza de maior prestígio e legitimidade social. Tal movimento, 
segundo o autor inglês, diz respeito à busca do conhecimento escolar por respaldo social, o que 
mais facilmente é adquirido se houver um espelhamento com o conhecimento científico. 

Embora as fronteiras entre tais entidades não sejam tão bem definidas assim, considero 
importante colocar em questão a proeminência de sentidos cientificistas de avaliação, de juízo, 
sobre a produção do conhecimento escolar em Geografia, haja vista que se compreendemos que são 
distintas, como já destacado, não podem ser regidas por critérios homogêneos. Mais do que isso, 
destaco o prejuízo para com as produções escolares quando lidas, de modo desigual, por lentes 
academicistas ou cientificistas. Isto não é fazer uma ode contra o conhecimento científico, mas 
chamar a atenção para os riscos de importações diretas de seus critérios e leituras para o campo da 
educação, sob pena de desenharmos um cenário de crise para a escola que não é cabível. O risco de 
sempre reconhecermos as produções geográficas de professores, alunos e comunidades locais, como 
“erradas”, quando nunca poderão ser lidas em sua plausibilidade, aceitas como leituras legítimas de 
mundo, como singularidades, como produções decorrentes de identificações com a Geografia, pois 
não se adéquam à “métrica” da ciência. 

Tais sentidos contaminam diferentes espaços-tempos (também) produtores de sentidos para 
as políticas de currículo para Geografia. Tendo em conta tal problematização, focalizo textos que de 
algum modo tendem a reiterar a visão de que o conhecimento científico é um norte para a produção 
do conhecimento escolar. Ao focalizar os trabalhos a seguir, destaco não ser um objetivo a 
culpabilização de seus autores, mas ideia é chamar a atenção para que a prerrogativa à ciência é tão 
comum quanto a suposição de que é base para avaliar qualquer forma de produção de 
conhecimento, inclusive aquelas cujas preocupações se aproximam, mas ainda assim são distintas 
das da ciência. 

Dentre tais trabalhos, destaco produções como a de Oliveira (2009) que, ao discutir a 
geografia escolar na educação básica, realça a necessidade de que esta seja compreendida como 
similar à disciplina acadêmica, devendo ser regida por princípios e estrutura científicos. Para isto, 
defende uma abordagem profunda aos conceitos estruturantes da Geografia, do ensino dos 
temas/problemas amplamente discutidos em âmbito acadêmico, tais como “localização (diferenças 
centrais e periféricas, tomadas de decisões) e distribuição (padrão, dispersão, frequência)” 
(OLIVEIRA, 2009, p. 219). Ressalto que é a partir de uma discussão de ensino de problemas 
pertinentes à ciência que o ensino escolar é pensado, tomando-o como regido pelo enfoque 
acadêmico. Coloco que perspectivas como esta possuem destaque nas discussões sobre o Ensino de 
Geografia, independente do nível a que se proponha. Como em Castellar (2005) que, mesmo 
reconhecendo a disciplina escolar como uma entidade distinta da acadêmica, defende como 

                                                           
5 Longe de pretender uma hierarquização entre tais profissionais (por exemplo, pesquisadores, professores escolares 
e universitários), da qual discordo, nos termos de suas qualificações, minha argumentação se volta às finalidades 
sociais de suas atuações, que penso serem distintas entre si e voltadas à resolução de problemas e para públicos 
diferenciados. O que, de modo algum, tangencia a leitura de que professores não sejam pesquisadores. 



fundamental à prática docente o trabalho de buscar no conhecimento acadêmico fundamentos para o 
ensino escolar, via transposição didática. Perspectiva esta que tende a projetar a disciplina escolar, e 
a escola, como receptáculo da ciência e de suas dinâmicas. 

Em compreensão similar, Suertegaray (2002) focaliza o ensino de Geografia propondo a 
apreensão da disciplina como humana e natural, ou física. Desse modo, denomina a Geografia como 
“ciência natural do homem”. Ao se posicionar como contrária a fragmentação do conhecimento, 
defende que o ensino da disciplina deve ocorrer num enfoque interdisciplinar, sendo esta sua marca. 
No entanto, ao recorrer ao modo como a Geografia lida com suas problemáticas, focaliza as 
especializações internas à disciplina, como sua apropriação de conhecimentos de outras disciplinas, 
que resultaram na Geomorfologia, Climatologia, Hidrogeografia e Biogeografia. Realça, ainda, que 
parte do problema da fragmentação do conhecimento escolar, dividido em disciplinas lidas como 
estanques, se dá pelo fato de que este conhecimento está afastado do conhecimento científico. 
Assim, a autora analisa o funcionamento do campo científico, enfatizado como possuidor de uma 
visão holística, como apropriado à transposição para o campo escolar. Para isto, a autora defende a 
perspectiva da complexidade como a ser difundida na escola, para que se alcance, tal como na 
ciência, um meio de desenvolver possibilidades de ensino integrado, interdisciplinar. 

Também em leitura crítica à escola, Oliva (2006) reforça a ótica científica na leitura do 
conhecimento escolar ao criticar o ensino de Geografia na escola básica como atrasado por ainda 
não ter sido “pedagogizada” uma perspectiva renovada da Geografia científica. Dessa forma, coloca 
que “os impulsos renovadores da Geografia não chegaram ao Ensino Médio” (OLIVA, 2006, p. 39). 
Igualmente, conclui que não se deve temer ou evitar a discussão científica no ensino médio, sendo 
tal possibilidade apropriada e promissora. 

 Cavalcanti (2008), ao discutir a Geografia e seu ensino na escola, apesar de reconhecer a 
importância de seu ensino no mundo complexo atual como imprescindível, adverte que é preciso 
reconhecer a Geografia, apesar de interdisciplinar e ampla, como mais uma dimensão da realidade, 
“e não a própria realidade complexa e interdisciplinar por si mesma” (CAVALCANTI, 2008, p. 18). 
Para a autora, o ensino escolar da Geografia se realiza na escola e pela escola, não estando sujeito 
ao saber de referência, mesmo reconhecendo a influência do saber acadêmico-científico na escola. 
Contudo, embora reconheça que a forças motrizes das disciplinas escolar e científicas são distintas, 
conclui que a reflexão sobre os princípios epistemológicos da Geografia científica é importante para 
compreender o modo como o conhecimento escolar é produzido na escola. Nessa argumentação, 
Cavalcanti (2008) alinha-se a noção de Transposição Didática, de Yves Chevallard (1991), ao 
compreender que mesmo que as “Geografias” científica e escolar sejam diferentes, é a 
epistemologia da primeira que precisa ser analisada como ‘matriz’ de pensamento para a ‘filial’, a 
disciplina escolar. Com isso, penso estar sendo desconsiderada a ideia de que a disciplina escolar 
possui uma epistemologia, estrutura e funcionamento interno próprios, não podendo ser concebida 
como versão reduzida da ciência. 

Destas discussões, produzidas na relação com o campo do Ensino de Geografia, pondero, 
apesar dos diferentes objetivos e contribuições de cada autor abordado, a defesa comum de 
perspectivas de que o científico deve funcionar como base às discussões voltadas ao ensino da 
disciplina escolar. Penso que tais referenciais devem ser também submetidos à crítica para que se 
possa analisar as finalidades a que se vinculam. Do contrário, dentre outras possibilidades, podem 
estar sendo utilizadas, como base para a análise do conhecimento escolar, questões de ordem e 
finalidades acadêmicas ou produtivistas que, ao se aproximarem do que se tem por escolar, o 
analisam como errado e fora de sintonia com pleitos que, por sua vez, não condizem com este 
campo. Discordo, com base em Goodson (1997) e Lopes (2008), da apropriação do funcionamento, 
estrutura e organização da ciência, para a crítica ao conhecimento escolar.  

Como um texto mais amplo da política, chamo a atenção para o caráter disseminador 
(DERRIDA, 2001) dos sentidos produzidos nos trabalhos mencionados. Esta disseminação não é 
controlável em seus desdobramentos, mas é traduzida (LOPES; CUNHA; COSTA, 2013) de modo 



diferencial em distintos momentos políticos, como podemos ler em documentos oficiais como nos 
PCNEM, em que é possível focalizar a ênfase dada ao conhecimento acadêmico-científico, a partir 
dos quais se propõe que o saber geográfico escolar seja sustentado pelos referenciais postos pelo 
conhecimento científico da Geografia. A menção ao “conhecimento científico da Geografia” 
(BRASIL, 1999, p.34) é recorrente não só nos PCNEM, como nas OCNEM. 

Como definido no texto introdutório das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio – OCNEM, (BRASIL, 2006), a elaboração do documento consiste em uma busca pelo 
aprofundamento das discussões dos PCNEM, reiterando a importância de que para resolver os 
problemas sociais atuais é necessária a transposição didática do conhecimento científico pra o 
escolar, como argumentar que seus: 

 
parâmetros e referências devem ajudar o professor a entender a importância da transposição 
didática do conhecimento científico, para que o aluno possa dele se apropriar (...). Além 
disso, deve promover mudanças concretas que resultem em novos padrões de aprendizagem 
(...) que se referencie em resoluções de problemas em perspectiva interdisciplinar. 
(BRASIL, 2006, p. 47) 

 

Nas OCNEM, é defendida a ideia de que o saber escolar deve ser regulado pelo 
conhecimento científico, e que o ensino da Geografia deve estar baseado “em um corpo teórico-
metodológico baseado nos conceitos (...), incorporando também dimensões de análise que 
contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e relações econômicas e sociais e tendo como 
referência os pressupostos da Geografia como ciência”. (BRASIL, 2006, p. 43). É defendida, por 
conseguinte, a necessidade de haverem condições para que “o conhecimento seja construído em 
nível científico” (BRASIL, 2006, p. 48). Além disso, é colocado o imperativo de que, na escola, se 
deve ter maior comprometimento com a “dimensão epistemológica e ontológica da ciência 
geográfica” (BRASIL, 2006, p. 50). 

A partir dos fragmentos trazidos nesta seção, argumento que podem estar sendo 
negligenciados os saberes circulantes no contexto escolar, a epistemologia da disciplina escolar 
geográfica, bem como sua organização. Penso que, ao serem apropriados discursos acadêmicos para 
a discussão da disciplina escolar, incorre-se na construção de expectativas que não podem ser 
alcançadas pelas instituições escolares, pelos trabalhos de professores e alunos, dada as 
especificidades de suas produções e preocupações. 

Como uma costura desta seção, retomo que a partir da pressuposição de que a disciplina 
escolar está subordinada à ciência temos um cenário em que o escolar, na atualidade, é tomado 
como desdobramento do desenvolvimento da ciência, podendo, portanto, ser lido, como gerado por 
uma epistemologia científica. Nesse sentido, a gênese da produção de conhecimento estaria restrita 
à academia e, secundariamente, teríamos o conhecimento escolar, como uma versão da ciência 
adaptada para fins de ensino. Por esta via, uma vez importados os marcadores acadêmico-científicos 
para pensarmos a escola, não só temos uma leitura díspar, senão enviesada do que seria uma crise 
(uma crise da compreensão da ciência na escola?), como a visão de que, uma vez lida como 
derivada da ciência, à escola caberia à transmissão equalizada daquilo que configura a sua “matriz”. 

O problema de tal expectativa, e da consequente construção de critérios científicos para 
avaliar a escola, não está no “desapontamento douto” de pesquisadores, com as eventuais 
“debilidades” que escola apresenta frente as suas aspirações científicas, mas no que, apoiado em 
Goodson (1993; 1995; 1997), podem fazer na relação com a escola, haja vista também atuarem 
como o que o sociólogo da educação lê por “comunidade disciplinar”, categoria cunhada como 
forma de definição dos atores sociais envolvidos na produção das políticas de currículo para uma 
disciplina. 



Em razão da centralidade que Goodson dá a tais atores na promoção e gestão de uma 
disciplina, passo a discutir sua perspectiva política, cujas contribuições marcam significativamente 
o pensamento curricular no que toca aos estudos sobre disciplinas escolares (LOPES; MACEDO, 
2011), propondo uma releitura crítica à visão “epistemológica” a que me refiro neste texto. 

 

A disciplina como construção social 
 

Sem a intenção de revolver a epistemologia dos campos disciplinares, Goodson (1993; 1997; 
2008) se propôs às dinâmicas sócio-históricas que colaboram para a emergência, manutenção e 
promoção das disciplinas escolares. Goodson compreende que o estudo das disciplinas, seu 
processo de estabelecimento no currículo escolar e no campo acadêmico e científico, diz respeito 
aos mecanismos causadores das mudanças que ocorrem, com o passar do tempo, nos conteúdos e 
enfoques de uma disciplina. 

Goodson (1985) propõe um corpus teórico-analítico baseado em uma preocupação 
historicista e, simultaneamente, em uma relevância situacional, ocasionada pela estrutura social 
de/em dado momento, somada à compreensão de que o engajamento e a decisão subjetiva são 
oportunizados pelo imbricamento contextual da história e da estrutura social. Com esta abordagem, 
Goodson (1993; 1985) pensa a HDE (História das Disciplinas Escolares) a partir do envolvimento 
de indivíduos vinculados profissionalmente com determinada disciplina, em dado contexto social e 
tendo em vista o enfoque histórico do campo disciplinar e do processo de escolarização 
simultaneamente. Assim, por ser profissional de determinado campo disciplinar é que o docente de 
vincula a uma comunidade (LOPES; MACEDO, 2011). Uma vez entrelaçados estes elementos que 
pontuam sua teorização, Goodson (1993; 1985) compreende a história do currículo, a história da 
própria escolarização. 

Para o autor (GOODSON, 1993; 1985), dentre os principais motivos para a influência de um 
enfoque acadêmico na disciplina escolar está a alocação de recursos e a garantia de emprego e 
possibilidades de sucesso profissional. Tal perspectiva, segundo Goodson (1993), inverte 
significativamente a leitura comum entre os sociólogos da educação, que interpretavam a influência 
de um discurso acadêmico na disciplina escolar como uma simples e unidirecional forma de 
dominação, de exercício de poder. Perspectiva esta que, como discutido acima, julgo também ser 
recorrente no campo da Geografia. 

Entretanto, mesmo assinalando esta relação entre as disciplinas acadêmica e escolar, 
Goodson argumenta que não há uma dominação pura, sem interesse e operação dos grupos 
disciplinares escolares. Penso que Goodson não está destituindo, no âmbito de uma corrente crítica 
mais ampla, a capacidade de determinada elite do conhecimento, defensores da ciência, de enfatizar 
suas formas de conhecer como padrões legítimos. O que Goodson (1993) aspira, também, é 
reconhecer os professores das escolas, que compõem as comunidades disciplinares escolares, como 
estando em plena operação em favor de uma maior vinculação do conhecimento escolar ao 
acadêmico, justamente por terem em conta que a maior proximidade e identificação com a 
disciplina de maior prestígio pode legar à escola melhores condições de sobrevivência no currículo. 
Desta forma, a atuação de tais professores seria motivada por interesses materiais e uma carreira 
promissora, o que seria alcançado através da luta pela manutenção e estabilização da disciplina, 
bem como por sua promoção como detentora de um conhecimento de alto status, com vistas à 
ocupação de lugar prestigiado no currículo oficial escolar. 

A história social de uma disciplina escolar, dos grupos que se identificam com ela e em 
favor dela advogam, é que deve ganhar centralidade nas investigações com vistas à análise dos 
processos de legitimação do conhecimento, da escolarização (GOODSON, 1993). Segundo 
Goodson (1993), baseado em estudos como os de Esland e Dale e também nos de David Layton 
sobre a história das matérias escolares, apesar de muitas matérias possuírem uma correspondente 



universitária, isso não faz com que tenham seus mecanismos de funcionamento, estrutura interna e 
finalidades sociais, alinhados com a disciplina acadêmica. 

Ao invés disso, o autor (GOODSON, 1993) chama a atenção para o fato de que não só as 
disciplinas escolares não são derivadas de disciplinas acadêmicas, como muitas são anteriores 
cronologicamente às disciplinas universitárias, estas sim mais fortemente vinculadas ao campo 
científico, como é o caso da Geografia (CAPEL, 1981; GOODSON, 1993). Com essa posição, 
Goodson (1993) pontua que estes aspectos são capazes de explicar a legitimação do conhecimento, 
das disciplinas, no currículo oficial, ao passo em que uma vez em desenvolvimento nas escolas, em 
função de demandas sociais, forma-se uma base de lançamento para a disciplina acadêmica, com a 
finalidade inicial da formação de profissionais treinados no “campo disciplinar”. 

Nesse sentido, Goodson (1993) propõe a compreensão da comunidade disciplinar como 
ancoragem na investigação sobre a influência de tais efeitos (re)configuradores de uma disciplina 
escolar. A centralidade do foco na comunidade disciplinar consiste, segundo Goodson (1993), na 
leitura de que são estes atores os que desempenham papel principal na promoção da disciplina 
escolar, uma vez que a mobilizam com vistas à aquisição de benefícios profissionais. 

Para Goodson (1997), o trabalho por legitimação social, mais prestígio e status no currículo 
escolar, é dinamizado pelos profissionais praticantes do campo disciplinar. Tal trabalho consiste na 
perspectiva de que o caminho para a legitimação de uma disciplina está intimamente relacionado 
com sua ascensão ao status acadêmico. Então, possuindo uma correspondente universitária, a 
disciplina escolar tem maiores chances de se institucionalizar, com mais vigor e apoio social, no 
currículo escolar, no processo de escolarização. 

Na concepção de Goodson (1997), uma “comunidade disciplinar” não é um grupo 
homogêneo, mas se constitui a partir da relação de subgrupos internos, facções profissionais com 
perspectivas diferenciadas. Ressalta, também, que no âmbito de uma “comunidade disciplinar”, por 
seus grupos internos possuírem diferentes concepções, existem disputas e divergências, através das 
quais se firmam os acordos e negociações. Para Goodson (1993; 1997), a “comunidade disciplinar” 
opera, dentre outras possibilidades, na tentativa de manter a estabilidade curricular da disciplina e, 
simultaneamente, promovê-la no mercado disciplinar, no mercado do conhecimento. 

Apesar de a “comunidade disciplinar” não ser vista como homogênea, mas fracionada 
internamente, é possível ponderar que Goodson a concebe como possuidora de uma positividade 
capaz de integrar os indivíduos atuantes em seu interior: a identificação profissional com o 
mecanismo simbólico disciplinar. Nessa perspectiva, a sustentação da positividade mencionada está 
no interesse mútuo dos praticantes disciplinares em auferir maiores ganhos profissionais, mais 
prestígio para a bandeira disciplinar. Argumento que Goodson (1993; 1985; 1997) constrói a 
reflexão sobre as operações da comunidade disciplinar como em um trabalho de retroalimentação 
com vistas ao crescimento dos domínios disciplinares. Todo trabalho em favor da 
institucionalização acadêmico-científica de uma disciplina geraria, então, maior solidez à disciplina 
no currículo escolar, passando a ter profissionais diplomados e reprodutores das marcas ou limites 
disciplinares. Com o aumento da participação do nome disciplinar nos mais distintos espaços 
(acadêmico, científico e escolar), com a formação disciplinar na universidade, com as pesquisas e a 
fundação de associações disciplinares, com o consequente aumento de burocratização, o campo 
ganharia maior notoriedade e nitidez social, difundindo suas nuanças timbradas e, assim, 
fortalecendo a edificação da disciplina escolar no currículo. 

A retroalimentação a que me refiro acima viabilizaria a que o nome da disciplina, como 
símbolo, legasse maiores possibilidades e oportunidades corporativas, uma vez que o aumento do 
espectro de profissionais e especializações, em diferentes espaços do mundo produtivo, polinizaria a 
retórica disciplinar, mencionada por Goodson (1985), em diferentes espaços e tempos do contexto 
social mais amplo, propagando a importância social da disciplina e, por conseguinte, alargando seus 
domínios em diferentes contextos. Isso se ainda estivermos falando que todo o trabalho é, 



eminentemente, em função da estabilização do emprego e de melhorias nas perspectivas 
profissionais dos professores escolares de determinada disciplina. 

No entanto, o próprio Goodson (1985) acena para fatores externos à comunidade disciplinar 
que operam no favorecimento à emergência ou promoção de uma disciplina. Dentre tais fatores, 
estariam incluídas as demandas industriais e comerciais, a produção de livros-didáticos, a atuação 
de agências externas à escola ou universidade, bem como uma ampla e incomensurável gama de 
atores sociais externos ao campo disciplinar, à escola e à universidade, que podem atuar na difusão 
das marcas disciplinares através do debate público. Com esta pontuação, Goodson (1985) enfatiza 
os elementos retóricos e ideológicos na publicização do conhecimento disciplinar como algo que 
“vale a pena” ser institucionalizado e disseminado socialmente. Complementa, ainda, argumentando 
que as estruturas e forças externas se impõem não somente como fonte de ideias, propostas ou 
constrangimentos, mas como definidoras e orientadoras na produção de novos conteúdos, 
categorias, funções sociais e atividades, aos quais a escola e o campo disciplinar, em geral, devem 
se manter aproximados para atrair suporte e legitimação (GOODSON, 1985, p. 192). 

A negociação com as forças externas, segundo Goodson (1985), é de suma relevância para a 
construção do campo disciplinar, pois é com base na capacidade de uma disciplina em responder 
aos anseios sociais que ela alcança status, prestígio, território e maior alocação de recursos. Tais 
anseios, forças externas, não podem, segundo o autor (GOODSON, 1985), serem pensados somente 
em termos de grupos formais, tais como: pais, empregadores, sindicatos e universidades, mas todo 
um conjunto mais amplo, proposto como “público” (GOODSON, 1985, p.192), como a esfera 
pública que abarca os grupos formais citados acima, mas também pensadores, políticos, gestores, 
entre incontáveis outros. 

Nesse sentido, Goodson (1985) pondera, também, que a atuação dos profissionais 
disciplinares possui restrições, é limitada porque se desenvolve em condições dadas pelas forças 
externas. A prática disciplinar só é autorizada socialmente quando corresponde a demandas externas 
ao próprio campo disciplinar. Do contrário, segundo Goodson (1985) não conseguirá sobreviver à 
negligência social, perdendo, ou não ganhando, relevância no debate público, e tornando-se, 
portanto, prescindível. Concordando com Reid (1984), Goodson (1985) assinala que a projeção 
adequada de rótulos, bem como a associação destes ao imaginário público mais amplo, com 
retóricas plausíveis de justificação, pode ser vista como o cerne da construção sócio-histórica da 
comunidade disciplinar. 

A partir dos estudos do próprio Goodson, penso que considerar a comunidade disciplinar tal 
como percebida por ele, entendida como toda a gama de profissionais praticantes do campo 
disciplinar ao longo do tempo, como central na definição das políticas não é suficiente e, a meu ver, 
leva a estabelecer, ainda no registro teórico do autor, duas possibilidades iniciais de olhar para essa 
categoria. A primeira consiste em ver que a “comunidade disciplinar”, como categoria analítica, não 
é abrangente o suficiente para compreender os atores envolvidos e hábeis em influenciar na 
produção da política, uma vez que restringe a identificação à vontade comum em obter benefícios 
corporativos, sendo o benefício profissional o elemento de equivalência e integração dos diferentes 
profissionais praticantes da disciplina. 

Implicada na primeira, a segunda se volta a considerar que as “forças externas”, discutidas 
por Goodson, não são tão externas assim, mas, ao contrário, são capazes de influenciar tanto quanto 
os profissionais disciplinares, ou mais do que eles, pois podem imprimir mais força à produção da 
política para um campo disciplinar ao constranger seus profissionais (as organizações de categoria, 
as associações disciplinares, etc.) a responder a anseios “externos” ao campo, podendo transformá-
los, inclusive, em problemáticas disciplinares, haja vista a necessidade de interlocução entre o 
campo disciplinar e o contexto social mais amplo. 

Portanto, ainda que visem obter maior alocação de recurso, poder e status, os praticantes 
disciplinares, ao negociarem com tais “forças externas”, cuja fundamentação não tem um enfoque 
epistemológico, disciplinar ou dizem respeito à história disciplinar/dos praticantes disciplinares, se 



sujeitam, ou melhor, são influenciados, por discursos não necessariamente focados em questões 
defensivas ou promotoras da profissionalização do/no campo disciplinar da Geografia. Uma das 
possibilidades de pensar por aqui é ter em conta que a manutenção do nome da disciplina (seus 
padrões de mudança, seus rótulos) pode estar muito mais relacionada a uma tentativa de sustentar 
um espaço de atuação política, que, ainda que gravitando virtualmente sobre questões entendidas 
como disciplinares, nada mais é do que um indelimitável corpo vazio, vago, produzido e sustentado 
em função das articulações encadeadas e na consequente significação provisória do que é a 
disciplina. 

Argumento que estes fatores que escapam à centralidade da ação política, segundo Goodson, 
devem ser considerados como intensamente capazes de produzir sentidos e mobilizar discursos na 
política curricular para um campo disciplinar. Demandas pessoais, missões de grupos coletivos, 
perspectivas históricas, organizações externas ao campo, apelos públicos amplos, falas de 
autoridades, entrevistas, filosofias etc., são elementos consideráveis na compreensão das decisões 
políticas, sejam eles “internos” ou “externos”. Estejam envolvidos ou não por um manto 
institucional ou corporativo. 

Tendo em vista, portanto, a possibilidade interpretativa de que as políticas para Geografia 
não são diretamente produzidas por determinações epistemológicas ou corporativas, mas, inclusive 
estas, são tentativas de corresponder a anseios sociais mais amplos, que extrapolam os limites do 
disciplinar, focalizo as contribuições de Ernesto Laclau (2011), como forma de conjecturar uma 
perspectiva de dinamismo político que se sustente através das articulações discursivas. Leitura esta 
que critica tentativas de fundamentação de verdades últimas, buscas pela fixação de pressupostos 
capazes de garantir uma justificativa racional e/ou histórica para um fenômeno contemporâneo.   

 
A disciplina como produção discursiva 

 

Baseado em Laclau (2006; 2011), argumento não haver qualquer “predestinação” que 
coloque um sujeito/identidade na condição de subjetividade política “a priori” da luta, como 
Goodson (1993; 1985; 1997) o propõe através de sua comunidade disciplinar.  Para Goodson, a 
comunidade é constituída por uma história e mobilizada por uma gama de fatores e possibilidades 
individuais e coletivas, envolvidas em missões profissionais, também de cunho corporativo e, 
portanto, autorizadas por um centro gravitacional (a identificação disciplinar), que lhes confere uma 
essência, um senso comum, uma (comu[m])unidade. É com base na perspectiva de construção 
sócio-histórica que a comunidade, como subjetividade política que aglutina interesses de indivíduos 
e subgrupos internos, pautada em seus processos históricos constituintes, opera politicamente. 

Com a incorporação da teoria do discurso na leitura do que pode ser a comunidade 
disciplinar, destaca-se a interpretação do sujeito político como não sendo indivíduo ou pessoa 
consciente de suas possibilidades ante a uma problemática da política. Em Laclau (2011), a 
subjetividade política é constituída na contingência e na provisoriedade: demandas diferenciais, em 
função da significação de uma ameaça, se articulam discursivamente, subjetivando-se na política. 
Em outras palavras, o sujeito não é concebido a partir de sua história de vida, de sua experiência 
profissional, de seu engajamento partidário ou corporativo, mas é precipitado contigencialmente 
pela via discursiva, sendo produzido por diferenças sociais articuladas em um momento 
equivalencial. Diz respeito aos sentidos circulantes e articulados na relação com um nome. É 
produzido por sentidos disseminados pelo/no processo de significação social do social, o que já o 
assinala como não possuindo fundamento, mas significações contingentes, contemporâneas às 
demandas. 

Pondero que se a comunidade disciplinar de Goodson fosse lida diretamente através dessas 
lentes iniciais da teoria do discurso, já se poderia pontuar que, em outras articulações, dada 
subjetivação pode(ria) atuar de forma antagônica ao que lhe identifica(ria) como comunidade 



disciplinar num dado (outro) contexto. Isto porque, para Laclau (2011), o processo de subjetivação 
não se dá por uma adesão positiva a determinada bandeira política, por uma conscientização ou 
respeito/senso de missão a seus determinantes sócio-históricos, mas, ao contrário, a subjetivação é 
desencadeada pela oposição a algo significado como inimigo. 

Segundo Laclau (2011), não há possibilidade de contabilização de um núcleo duro 
(epistemológico e/ou corporativo e/ou profissional), como simetria entre as diferenças, da 
comunidade capaz de lhe essencializar e, consequentemente, funcionar como uma orientação às 
tomadas de decisão. O antagonismo é o elemento que gera uma sensação de coesão às diferenças, 
envolvidas em dada construção discursiva, frente a uma dada negatividade, algo com o qual se 
confrontam. A indefinição, efemeridade e incoerência da constituição dos sujeitos, a partir de 
Laclau, leva a conjecturar que a comunidade é composta pelos mais diferentes sentidos, por 
fragmentações e leituras diferenciais, que podem não ter uma história com a disciplina e não ser 
pertencentes (profissionalmente) ao campo disciplinar para o qual estão, num contexto específico, 
constituindo uma “comunidade”. 

A subjetivação disciplinar, constituída por relações equivalenciais, se sustenta nas diferenças 
articuladas em uma política específica. Não falo pessoas ou mesmo de diferenças organizadas em 
grupos de identificação concebidos antes da luta política, essencializados por qualquer critério 
interpretativo/analítico. Mas pondero que é do todo social mais amplo que se articulam diferenças e 
formam-se determinados ‘povos’, ou identificações equivalenciais, não por possuírem 
fundamentalmente uma positividade, algo em comum, mas porque, em uma ocasião, se opõem 
conjuntamente a um “exterior constitutivo”, um inimigo comum com quem se antagonizam. 
Opõem-se a uma subjetividade ameaçadora e, assim, se constituem como subjetivação precária e 
provisória, marcada, justamente, pela ilusão de estarem falando a mesma língua. 

É essa subjetividade, que se produz na articulação política, que aqui entendo como uma 
subjetivação político-disciplinar, que tenho entendido como “povo disciplinar da Geografia”6 
(COSTA, 2013). Concebo sua atuação para além da ideia de “comunidade disciplinar” de Goodson, 
pautada nos grupos identificados, nas associações, instituições e timbres disciplinares. Também 
enfatizo não ser a consideração de outras instituições, “externas” ou não-disciplinares, não-
escolares, o motivo de minha proposta de ressignificação à comunidade disciplinar, mas entender 
que a tentativa de estabilização de tais influências, ainda na obra de Goodson, já 
assinalam/sintomatizam o potencial produtivo de discursos disseminados no campo discursivo da 
disciplina Geografia. É ter em vista que está para a além da enumeração de pressupostos atores ou 
instituições a compreensão da política curricular para Geografia. A meu ver, o “povo disciplinar” 
(COSTA, 2013) é composto pelas subjetividades constituídas em operações provisórias no campo 
discursivo da disciplina. A disciplina é considerada, em concordância com Lopes e Macedo (2011), 
como construção discursiva que não possui saberes primordiais a serem apropriados pelos 
integrantes de uma comunidade que sem os quais dela estariam excluídos. Mas, entendo que tais 
saberes são construídos ao passo em que nos tornamos disciplinares, nos envolvimentos com o 
nome disciplinar. Pautados nas autoras, pontuo ser por meio de diferentes lutas políticas que 
hegemonizamos campos disciplinares, como o é a Geografia, e nos constituímos como identificação 
nessas lutas. As disciplinas, vistas sob esse prisma, não se vinculam ao processo de fixação de 
identidades, mas como campos discursivos. 

Apesar de não haver uma positividade integradora das diferenças articuladas em uma cadeia 
equivalencial, Laclau (2011) argumenta que há a produção de uma “verdade” ou valor capaz de 
cimentar a equivalência entre as diferenças articuladas. Essa “verdade” ou valor, segundo Laclau 
(2011), não existe independente de um “contexto”. Ou seja, a validade de todo pleito ou asserção só 
pode ser definida contextualmente, internamente à assembléia fundada na ocasião equivalencial. No 
entanto, por operar com a noção de pluralismo das diferenças e, se essas diferenças são 
constitutivas, surge a impossibilidade de definição dos limites sistemáticos de um contexto, além 
                                                           
6 Ver http://www.curriculo-uerj.pro.br/imagens/pdfTeses/o_povo_dis_241.pdf  



das diferenças em si. Ressalta-se, então, a inviabilidade de definição interna dos limites do contexto. 
Em função de tal entrave, Laclau (2011) defende que a única maneira de se definir os limites de um 
contexto é focalizar o que está ‘para além’ dos limites do contexto, o que implica enfatizar ao quê 
esse contexto se opõe. 

O que está ‘para além’ dos limites só podem ser outras diferenças e, para Laclau, é 
impossível determinar se essas diferenças são internas ou externas ao contexto. A esta altura, a 
própria possibilidade de um limite é colocada em dúvida, a não ser que o ‘para além’ não seja mais 
uma diferença, mas uma ameaça, algo que negue todas as diferenças que se leem contidas nesse 
contexto, algo estranho, uma alteridade radical (LACLAU, 2011). 

Essas marcas que oportunizam a formação de uma cadeia de equivalência – a exclusão e o 
antagonismo –, são constitutivos de toda identidade. Esse lugar vazio que une um conjunto de 
demandas equivalenciais não possui um conteúdo próprio, a não ser aquele conferido pela própria 
articulação. Tal conteúdo, entendido como um ‘algo idêntico’ compartilhado por todos os termos da 
cadeia equivalencial, decorre de efeitos unificadores que uma ameaça externa coloca a um conjunto 
heterogêneo de identidades diferenciais dispersas (LACLAU, 2011). 

Se as identidades produzidas na articulação se constituem nesse movimento de anulação ou, 
ao menos, de pausa de sua expressão diferencial, se aglutinando junto a outras diferenças contra 
uma suposta oposição comum, mostra-se consistente a noção de haver um inimigo que, assim como 
a própria cadeia de equivalência, também é consolidado em um lugar vazio. 

Assim como a cadeia de equivalências, constituinte do que entendo por “povo disciplinar de 
Geografia” (COSTA, 2013), é um espaço de disputa contínua por significação, pela hegemonização 
de sentidos, não possuindo, portanto, um centro estável, uma positividade integradora, a ameaça a 
qual ela se opõe também se constrói nessa perspectiva. 

Nesse sentido, acrescento que a consideração de leituras históricas ou tradicionais não deve 
ser vista como elemento comum aos integrantes do “povo disciplinar da Geografia”, mas como 
forma de também negociar com o significante, de permanecer na unidade do significante. Mesmo 
atentando para a ideia de tradição, julgo importante colocá-la como meio pelo qual também se 
sustenta o próprio envolvimento na política. Assim, por exemplo, o revolvimento de supostas 
histórias e leituras do pensamento geográfico e das concepções que dizemos geográficas, como 
significantes, são formas de introduzir sentidos na política, de construir argumentos e responder ao 
outro, com todo o endividamento imprevisto que se pode contrair em função do que é possível nesta 
perspectiva política: responder na contingência, se identificar na relação com a alteridade. Os 
termos pelos quais se menciona determinada marca tradicional nada mais são, portanto, do que 
buscas pela racionalização da decisão tomada, por justificar um fazer na supressão de outro. 

 

Conclusões 
 

Ao longo deste texto, focalizei três perspectivas interpretativas possíveis à disciplina 
Geografia. Em um primeiro momento do texto discuti a tendência epistemológica de conceber a 
constituição do conhecimento escolar como uma versão do científico adaptada para fins de ensino. 
Nesse sentido, busquei pinçar perspectivas recorrentes que, independente das vinculações teóricas 
de seus autores, enfatizam a ciência como horizonte à reflexão sobre o conhecimento escolar. 
Posicionei como crítica a esta visão, apoiado em marcadores do pensamento de Goodson, o 
argumento de que tal primazia a uma epistemologia científica favorece a leitura de que a disciplina 
escolar é uma decorrência do desenvolvimento acadêmico-científico, uma derivação da ciência. 

Tendo e vista a proeminência dos trabalhos de Goodson no estudo da História das 
Disciplinas Escolares, atentei aos seus argumentos em defesa de uma releitura da disciplina escolar 
em sua relação com a homônima acadêmica. Para Goodson, longe de uma linearidade dinâmica, na 



qual o conhecimento científico geraria o conhecimento escolar, caberia a reflexão sobre as 
articulações sócio-históricas dos grupos profissionais vinculados corporativamente à disciplina, as 
“comunidades disciplinares”. Segundo o autor, o foco na atuação de tais indivíduos possibilitaria a 
compreensão das operações que levam a que a disciplina seja promovida socialmente e, assim, 
alcance estabilidade no currículo oficial. Com isso, Goodson assinala que os envolvimentos 
políticos na promoção de uma disciplina dizem respeito às buscas dos seus profissionais por 
melhores condições de trabalho, mais recursos e prestígio social/profissional. 

Por outro lado, o sociólogo inglês argumenta sobre a necessidade de que as articulações 
políticas em torno de uma disciplina não negligenciem a importância de que a mesma seja capaz de 
corresponder aos anseios sociais mais amplos, concebidos como “forças externas”. Segundo o 
autor, sem determinada habilidade em se “justificar” socialmente como conhecimento, tenderia a 
ser lida como prescindível. Nesse sentido, passei a problematizar a asserção de Goodson quanto à 
centralidade da “comunidade disciplinar” na definição das políticas. Meu argumento não consiste 
em reduzir o poder de influência dos profissionais praticantes da disciplina, mas em chamar a 
atenção para que mesmo suas lutas em torno da definição das políticas consiste em responder ao 
que está para além da circunscrição epistemológica ou corporativa, aquilo que extrapola os limites 
do disciplinar, mas que se impõe como questionamento social no qual a Geografia se vê interpelada 
e invocada a responder. 

Conceber tais forças como capazes de levar as manifestações disciplinares a se constranger 
em busca de argumentos plausíveis ao social, a meu ver, possibilita colocar em questão se o 
dinamismo político capaz de promover uma disciplina socialmente estaria mesmo circunscrito aos 
seus praticantes, à “comunidade disciplinar”, uma vez que suas manifestações dizem respeito a 
movimentos de resposta ao que é imposto por um todo social mais amplo. Nesse sentido, baseado 
em Laclau, introduzi a perspectiva da Teoria do Discurso como forma de pensar as articulações 
políticas para além de indivíduos encarnados, de corporações, histórias e verdades fundamentais 
pré-concebidas, anteriores à luta política. 

Coloquei em tela o quanto a produção política na relação com a disciplina Geografia 
suplanta argumentos epistemológicos ou a atuação consciente de sujeitos políticos, uma vez que se 
o dinamismo é acionado por forças exógenas à Geografia, mas são interpretados como associados a 
ela em algum momento, o dínamo político não pode estar restrito a uma razão transparente ou 
lógica disciplinar/científica. Dessa forma, supor a definição a priori de um sujeito político, 
caracterizado pelos envolvimentos profissionais, é pouco ante a possibilidade de compreender que 
uma subjetivação política discursiva, que tenho chamado de “povo disciplinar da Geografia”, 
viabiliza a leitura de que não só o envolvimento com a Geografia não está limitado aos seus 
praticantes ou aos temas pré-estabelecidos, como é definidos na luta política e na relação com o que 
é, na contemporaneidade das articulações, entendido como antagônico. 

Nesse caso, o antagonismo, como aquilo que segundo Laclau oportuniza as articulações, 
leva a que diferenças dispersas no social se aglutinem contra isto é que lido como ameaça. Tal 
perspectiva discursiva coloca, simultaneamente, a possibilidade de compreendermos os movimentos 
hibridizantes que incidem na constituição contingente e provisória de identificações políticas e, por 
conseguinte, de ameaças a serem combatidas. 

 Posições, identificações com a Geografia/identificações antagônicas, são vias que, em 
muito, consistem em possibilidades de compreendermos o caráter instável e efêmero dos 
envolvimentos na política, das afirmações sobre a Geografia. Compreender que o “povo disciplinar 
da Geografia” é uma subjetivação contínua, que extrapola os limites disciplinares, mas que se lê em 
dado momento como relacionado a eles, é conceber, ao mesmo tempo, que aquilo a que se opõe a 
articulação produzida na relação com a Geografia também é um inimigo indefinido, contingente e 
provisório, mantido fragilmente pelas leituras que hegemonizamos como perigosas, ameaçadoras. 
Leituras que fazem com que a Geografia “seja” a cada época. Caberia nesse caso, como um convite 



à continuidade de investigações, nesse sentido, buscar compreender o que seria projetado na 
atualidade como ameaça à Geografia, pois esse antagonismo é o que a faz ser, em resposta. 

Coloco, ao fim deste texto, que operar com os ferramentais teóricos e estratégicos da teoria 
do discurso, de Ernesto Laclau, não consolida um argumento de refutação às leituras 
epistemológicas e sócio-histórica crítica, discutidas ao longo do texto, mas visa habilitar outras 
possibilidades interpretativas sobre a produção de políticas de currículo para Geografia. 
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